Paper
delivery rules

Zasady awizacji
dostaw papieru

Each delivery to the QGE warehouse Hall no.1
must be notified.

KAŻDA DOSTAWA DO QGE: magazyn rolowy
(Hala nr.1) oraz magazyn centralny (arkusze)
musi być awizowana.

The delivery notification should be sent within
business hours: 8.00 a.m. – 4.00 p.m. Monday - Friday.
The delivery notification must be sent
to the following e-mail address:
awizacjadostaw@Quadgraphics.pl
please include details of delivery i.e.: Order number,
paper parameters like (grammage, width, brand
name, weight), unloading date expected
and time of arrival.
Paper delivery 2-3 days before providing files.
A reply e-mail will be sent confirming unloading
with exact date and time.
Identification of the truck in Quad/Graphics
system is at the entry gate based on the delivery
notification number.
The driver must have:
• the delivery notification number
• complete set of delivery papers (Loading
		 specification,CMR, shipment/weightlist)
The warehouse has an hour to unload, sign
the documents and check compliance of the goods.
Delayed deliveries and unnotified will beunloaded
in the first available free time slot.
ATTENTION: Information for customers supplying
theirown paper: The paper should be delivered 2-3
days before providing files.

Awizację należy przysyłać w godzinach
08.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
Awizacja musi być przesłana na adres:
awizacjadostaw@Quadgraphics.pl
z podaniem szczegółów dostawy tzn: numery
zamówień, parametry papieru (gramatura,
szerokość, nazwa, waga), data rozładunku
ewentualnie oczekiwana godzina rozładunku.
Zwrotnym e-mailem, zostanie odesłane
potwierdzenie daty oraz godziny rozładunku
wraz z numerem awizacji.
Identyfikacja auta w systemie QG dokonuje się
w bramie wjazdowej po numerze awizacji.
Kierowca ma obowiązek posiadać:
• numer awizacji
• kompletne dokumenty dostawy
		 (specyfikacja załadunkowa,cmr, wz)
Magazyn ma godzinę na rozładunek, podpisanie
dokumentów i sprawdzenie zgodności towaru.
Dostawy opóźnione i nieawizowane
rozładowane zostaną w pierwszym wolnym
oknie rozładunkowym.

UWAGA: Informacja dla klientów dostarczających własny papier: Papier powinien być dostarczony 2-3 dni przed dostarczeniem plików.

